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Atualização Cenário 2021 – PIB

A atualização de cenário é dividida entre PIB, Selic, IPCA, Câmbio e Ibovespa. Seguimos otimistas com Brasil nos

próximos meses, exploraremos mais os motivos nas próximas páginas.

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021

O desempenho econômico brasileiro deve seguir a tendência global e surpreender. Em janeiro, o consenso do

mercado era um crescimento de 3,5%. Existia muita desconfiança sobre a chegada das vacinas e a força de reação da

economia. Ainda era incerto a recuperação da confiança dos empresários e consumidores. Além de não estar

oficializado o prolongamento do auxílio emergencial.

Estimamos um crescimento de 5,5% em 2021, como cenário base, com a reabertura ocorrendo de forma mais

acelerada no restante do ano.

Exercitando um pouco, podemos lembrar de um setor da economia que está praticamente paralisado. O de eventos.

Consultando a ABRAPE e a ABRAFESTA, chegamos a números acima de R$200 bilhões movimentados por ano. Em

linha com o prejuízo de R$ 270 bilhões com a pandemia, alegado pelo setor em conversas sobre socorro financeiro

com Brasília. As estimativas giram entre 2 e 3 milhões de empregos diretos e indiretos, em mais de 60 mil empresas.

Imaginando um quadro otimista, a pandemia é controlada e as restrições são suavizadas sem consequências

negativas. Sem atrasos nas vacinas. Levando a atividade para 6,5%.

Um desdobramento negativo, ainda resultaria em uma expansão da atividade. Porém, bom lembrar que estamos

trabalhando em cima de uma base fraca. O PIB cresceria 4,5%.

4,5%

6,5%

5,5%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

Crescimento % do PIB

PIB cenário pessimista PIB cenário otimista PIB cenário base

Fonte: IBGE, Elaboração RB Investimentos



Atualização Cenário 2021 - Selic

O Banco Central surpreendeu o mercado durante o primeiro semestre. Com um ritmo de altas de juros mais forte,

do que a expectativa no começo do ano.

Pressões inflacionárias, de 2021 e nas expectativas futuras, motivaram o BC a reagir. Para o restante do ano,

devemos superar o patamar neutro da Selic. O que levaria a taxa acima de 6,5%, patamar nominal considerado

neutro.

Trabalhamos com a Selic repetindo mais duas altas de 1 ponto, e encerrando o ano com uma derradeira de 0,5

ponto, o que levaria a Selic para 7,75% a.a. A alta pode ser continuada em 2022, caso as pressões inflacionárias se

renovem.

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021

Porém, se no último trimestre ainda tivermos as expectativas de 2022 pressionadas, então o BC pode realizar uma

terceira alta de 1 ponto, indo para 8,25%. Um quadro pessimista.

Por outro lado, um cenário otimista seria das pressões inflacionárias se comprovarem transitórias. Com isso o BC

pode até interromper o ciclo em 7,25%.
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Atualização Cenário 2021 - IPCA

Estamos revisando para cima nosso cenário de inflação. As pressões se mostraram mais fortes no Brasil e no mundo,

o que levanta um debate acalorado sobre o movimento ser transitório ou não.

Observamos uma cadeia de produção mais desmembrada do que aparentava estar. Com diversos produtores

reclamando da falta de peças, o que junto com o alto custo de matérias primas, tem provocado o repasse de preços.

Segundo as principais sondagens da FGV, os empresários da indústria e construção pretendem seguir
subindo os preços no segundo semestre. Sugerindo uma inflação pressionada, pois já estamos verificando
um vetor extra que surge da crise hídrica. Com o nível dos reservatórios baixo, iremos até a última gota
enfrentando o risco de racionamento. Essa situação exige a utilização das termoelétricas, o que encarece
a conta de energia para todos, com bandeiras tarifárias mais altas.

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021

O câmbio pode trazer algum alívio inflacionário, com uma tendência de valorização. Mas dada a volatilidade recente,

está mais complexo cravar esse impacto.

Embora a inflação de alimentos tenha se provado temporária, a de bens industriais já ocupou o posto de vilão dos

preços, e não tem recuado. A dúvida maior é o quanto essa transmissão está limitada à 2021, ou se contaminará

2022.

A tendência é que o IPCA encerre o ano em torno do nosso cenário base de 7%.

Para um cenário otimista, a reabertura ocorre de forma ordenada e as cadeias produtivas se normalizam sem

grandes choques, com alguma surpresa deflacionária. Isso ainda deixaria o IPCA acima do limite do teto da meta de

5,25%, encerrando o ano em 6,6%.

Em um quadro negativo, a reabertura leva empresários a subirem preços para recuperarem prejuízo sofrido na

pandemia. Um novo choque de alimentos assolaria os preços no final do ano, puxando os preços para 8%.
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Atualização Cenário 2021 – Câmbio 

A variável com maior volatilidade na primeira metade do ano. A tendência é que continue oscilando até o final de

2021, mas direcionada para uma apreciação.

O Brasil já começa a experimentar a reação do mercado ao processo de reabertura. Em dias que o mercado

financeiro fica mais otimista com esse movimento, o câmbio se aprecia. O cenário é que encerraremos o ano

experimentando o que vemos a Europa e os Estados Unidos vivendo hoje. O câmbio se apreciaria com sinais de uma

economia mais forte.

Outro tema que colaborará para a apreciação do câmbio é a Selic. Além de crescimento, investidores estrangeiros

procuram taxas de juros mais altas para investir. Quando quiserem escolher entre mercados emergentes, o Brasil

terá os dois pontos para oferecer nesse restante de ano.

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021

Isso é possível por conta da menor percepção de risco fiscal. A relação dívida/PIB deve ser mais próxima de 80%, do

que dos 90% estimados no começo do ano. Mesmo considerando o papel da inflação nessa leitura, ainda

entendemos que a pressão foi menor. O governo aprovou a PEC Emergencial e avançou no processo de privatização

e reformas, sinalizando o avanço da agenda.

Com cenário favorável, o câmbio pode se apreciar mais com um ritmo econômico mais forte no restante do ano.

Encerrando o ano em USDBRL 4,80.

Acreditamos que esse quadro favorável deverá ser alcançado, e até ultrapassado ao longo dos próximos meses. Mas

é muito incerto o momento da virada de página, na qual investidores passarão a focar nas eleições de 2022. Com

isso, estabelecemos como cenário base USDBRL 5,00.

Para um quadro desfavorável, enxergamos no exterior a maior fonte de uma possível pressão. O debate sobre a

inflação americana e os estímulos monetários segue forte, dividindo os próprios dirigentes do banco central

americano, o Fed. Isso poderia levar o câmbio para USDBRL 5,35.
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Atualização Cenário 2021 – Ibovespa

O ano segue interessante para a alocação em Renda Variável. Mesmo com o início da normalização dos juros, ainda

teremos uma Selic em patamares distantes dos dois dígitos em boa parte de 2021. O que incentivará investidores

institucionais a buscarem a bolsa nos próximos meses.

O quadro externo também colabora, vemos um ambiente de grande liquidez global e praticamente nenhuma

sinalização de reversão em breve. A busca por ativos de mercados emergentes é algo natural em momentos assim, e

por mais que o Brasil não deslumbre nenhum investidor estrangeiro, nossos “concorrentes” também passam por

momentos turbulentos. México, África do Sul e Turquia tem ambientes geopolíticos e econômicos complicados. Com

o Ibovespa ainda barato em dólar, veremos uma procura significante por ativos brasileiros.

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021

Com a retomada da atividade, as empresas brasileiras observarão um crescimento dos lucros nos próximos

trimestres. Algo que pode ser ainda mais expressivo em alguns setores, principalmente os cíclicos, o que reforça a

importância de fazer uma boa alocação para aproveitar essa retomada. Isso deverá valoriza o Ibovespa para 138.000

pontos até o final do ano.

Caminhar para um quadro positivo, seria somar todos os elementos citados no restante do relatório, dado que

setores do Ibovespa reagiriam mais a fatores específicos. Em comum, o avanço de Reformas no Congresso

impulsionaria ativos. Levando o Ibovespa para 145.000 pontos até o final de 2021.

No âmbito negativo, uma retomada mais lenta, problemas com a vacinação em massa, descontrole da inflação,

certamente pesariam. Um governo populista também jogaria contra a renda variável. O que deixaria o índice em

120.000 pontos.
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Disclaimer:
Este material foi elaborado pela RB Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (“RB Investimentos”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº
598, de 3 de maio de 2018 (“ICVM 598”) e é fornecido de forma informativa, de forma que possa
auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo uma oferta,
recomendação ou solicitação de compra ou venda de nenhum título ou valor mobiliário contido
nesse relatório.

A RB Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelos investidores e
clientes com base no presente material e as decisões de investimentos e estratégias devem ser
feitas pelo próprio leitor.

O conteúdo desse relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de
modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor, não podendo ser copiado,
reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização da RB
Investimentos.

Todas as informações utilizadas nesse documento foram redigidas com base em informações
públicas e que a RB Investimentos e o analista de valores mobiliários entendam confiáveis, mas
podem não ser precisas e completas e se referem à data de sua divulgação, estando portanto
sujeitas a alterações, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação
no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.

O analista de valores mobiliários responsável pelo conteúdo deste material certifica que: (i) as
informações contidas neste material refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e
foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à RB Investimentos; (ii) se
estiver em situação que possa afetar a imparcialidade do material ou que possa configurar
conflito de interesses, nos termos dos artigos 21 e 22 da ICVM 598, tal informação será
informada no próprio material; e (iii) sua remuneração não está direta ou indiretamente
relacionada às informações ou opiniões objeto deste material.

A RB Investimentos e o analista de valores mobiliários responsável pelo conteúdo deste material
são credenciados junto à Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado
de Capitais (“APIMEC”), em cumprimento a todas as disposições contidas na ICVM 598 e nas
políticas elaboradas pela APIMEC, em especial o Código de Conduta da Apimec para o Analista
de Valores Mobiliários.

Para mais informações, consulte a Instrução CVM 20/2021 e o Código de Conduta da Apimec
para o Analista de Valores Mobiliários. Em caso de quaisquer dúvidas ou informações adicionais,
pedimos entrar em contato com o analista responsável ou pelo e-mail
[gustavo.cruz@rbinvestimentos.com].

Gustavo Cruz, Estrategista CNPI 13/agosto/2021


